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Bekendtgørelse af lov om
krigsmateriel m.v.
1)

Herved bekendtgøres lov om krigsmateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 7. juli
2009 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 538 af 26. maj 2010, § 2 i lov nr. 413
af 9. maj 2011 og §§ 2 og 3 i lov nr. 564 af 18. juni 2012.

§ 1.
Lovens regler om krigsmateriel finder anvendelse på:
1) Materiel, som er konstrueret til militær anvendelse, og som ikke finder civil
anvendelse.
2) Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af
konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil. Loven finder dog ikke
anvendelse på de i 1. pkt. nævnte skydevåben og genstande, hvis de er specielt
konstrueret til jagtbrug, sportsbrug el.lign.
3) Ammunition, som kan anvendes til militære formål.
4) Krudt og sprængstoffer.
5) Komponenter og dele, som er konstrueret til at anvendes i materiel m.v. som nævnt
ovenfor, og som ikke finder civil anvendelse.
Stk. 2. Virksomheder, som staten ejer, er ikke omfattet af loven.

§ 2.
Krigsmateriel må kun fremstilles, herunder samles, hvis justitsministeren giver tilladelse
dertil. Justitsministeren fastsætter de nærmere vilkår for tilladelsen.

§ 3.
Det kræver særskilt tilladelse fra justitsministeren, hvis ejer- eller ledelsesforholdene
m.v. i en virksomhed, der fremstiller krigsmateriel, når tilladelse meddeles efter § 2 eller
på grund af efterfølgende ændringer, indebærer, at
1) en personligt drevet virksomhed har eller får en indehaver, der ikke er dansk
statsborger,
2) aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber el. lign. har eller får hjemsted
uden for Danmark,
3) virksomheden har eller får direktører eller tegningsberettigede medarbejdere, som
ikke er danske statsborgere,
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4) andelen af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, som er danske statsborgere, er
eller bliver mindre end 80 pct.,
5) andelen af dansk ejet selskabskapital er eller bliver mindre end 60 pct.,
6) udlændinge gennem ejerskab til selskabskapitalen repræsenterer eller kommer til at
repræsentere over 20 pct. af stemmerne eller
7) udlændinge i øvrigt gennem besiddelse af kapital eller på anden måde har eller får
bestemmende indflydelse på virksomheden.

§ 4.
Tilladelse efter § 3 meddeles, medmindre udenrigspolitiske eller sikkerhedsmæssige
forhold taler herimod.

§ 5.
Justitsministeren kan fastsætte regler om form og indhold for ansøgninger om tilladelse
efter §§ 2 og 3.
Stk. 2. Tilladelser efter §§ 2 og 3 kan tilbagekaldes, når særlige forhold taler herfor.

§ 6.
Aktierne i et selskab, som fremstiller krigsmateriel, skal udstedes på navn.

§ 7.
Virksomheder, som fremstiller krigsmateriel, må kun optage udenlandske lån eller lån
med udenlandsk garanti med tilladelse fra justitsministeren.

§ 8.
Justitsministeren afgiver hvert år til Det Udenrigspolitiske Nævn en beretning om antallet
af tilladelser efter § 2 til fremstilling af krigsmateriel samt om, hvilke former for
krigsmateriel tilladelserne omfatter.

§ 9.
Justitsministeren kan fastsætte regler om salg af krigsmateriel, herunder om, at salg kun
må ske med ministerens tilladelse.

§ 9 a.
Justitsministeren kan certificere modtagere af krigsmateriel, der indføres fra EU- eller
EØS-lande.
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Stk. 2. Virksomheder, der har en tilladelse til at fremstille krigsmateriel efter § 2, 1. pkt.,
kan ansøge om certificering. Certificeringen er frivillig og giver mulighed for at modtage
genstande omfattet af en generel tilladelse til udførsel udstedt af myndighederne i et
EU- eller EØS-land.
Stk. 3. For certificering efter stk. 1 betales et gebyr på 6.000 kr. Gebyret reguleres årligt
i henhold til den af Danmarks Statistik beregnede ændring i den gennemsnitlige
samlede årsløn for statsansatte for det foregående år.
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om vilkår og betingelser for
certificeringen, herunder om form, indhold af og gyldighedsperiode for certifikater.
Stk. 5. Justitsministeren kan suspendere eller tilbagekalde et certifikat, hvis
virksomheden ikke længere lever op til betingelserne eller vilkårene for certificeringen.
Justitsministeren underretter Europa-Kommissionen og de øvrige EU- eller EØS-lande
om suspension eller tilbagekaldelse af et certifikat.
Stk. 6. Justitsministeren offentliggør og ajourfører regelmæssigt en liste over
certificerede virksomheder og underretter Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen
og de øvrige EU- eller EØS-lande herom.

§ 10.
Virksomheder, som fremstiller krigsmateriel, er underkastet tilsyn af Statens
Våbenkontrol.
Stk. 2. Som led i tilsynet efter stk. 1 kan Statens Våbenkontrol kontrollere, at ind- og
udførsel af krigsmateriel sker i overensstemmelse med våbenlovens bestemmelser eller
regler fastsat i medfør heraf.
Stk. 3. Statens Våbenkontrol består af 5 medlemmer. Justitsministeren udnævner
våbenkontrollens formand, og forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren
udnævner hver 2 medlemmer.
Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte en forretningsorden for våbenkontrollen.

§ 11.
Virksomheder, som fremstiller krigsmateriel, skal efter anmodning give Statens
Våbenkontrol enhver oplysning om virksomheden, dens produktion, indførsel og
udførsel af krigsmateriel, herunder om virksomhedens økonomiske og
regnskabsmæssige forhold. Våbenkontrollen har adgang til forretningsbøger af enhver
art, aktiebøger, regnskabsbilag, kontrakter og andet materiale, som efter
våbenkontrollens skøn er nødvendigt for våbenkontrollen.
Stk. 2. Virksomheden skal senest 3 måneder efter regnskabsårets slutning indsende
årsregnskab til våbenkontrollen.

§ 12.
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Statens Våbenkontrol eller de personer, som våbenkontrollen bemyndiger dertil, har,
hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse og mod behørig
legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller krigsmateriel, med henblik på at
tilvejebringe oplysninger til brug for våbenkontrollens virksomhed.
Stk. 2. Ansatte i virksomheden og dens indehaver skal efter våbenkontrollens
bestemmelser yde våbenkontrollen vejledning og hjælp under tilsyn efter stk. 1.

§ 13.
Virksomheder, som har tilladelse til fremstilling af krigsmateriel, skal betale en årlig afgift
til dækning af omkostningerne ved administration af denne lov.
Stk. 2. Den samlede afgift andrager for perioden fra den 1. oktober 1990 til og med den
31. december 1990 55.000 kr., medens den for 1991 andrager 230.000 kr.
Stk. 3. For efterfølgende år reguleres den samlede afgift i henhold til den af Danmarks
Statistik beregnede ændring i den gennemsnitlige samlede årsløn for statsansatte for
det foregående år.
Stk. 4. Den enkelte virksomhed betaler en årlig grundafgift på 500 kr.
Stk. 5. Den årlige afgift fordeles i øvrigt mellem virksomhederne i forhold til den enkelte
virksomheds omsætningsmæssige andel af virksomhedernes samlede
krigsmaterielproduktion.

§ 14.
Justitsministeren kan tillade, at en virksomhed, som fremstiller krigsmateriel, er undtaget
fra bestemmelserne i §§ 2-7, hvis den
1) kun i ringe omfang fremstiller krigsmateriel,
2) udelukkende fremstiller sprængstoffer eller krudt eller
3) udelukkende beskæftiger sig med underordnede delprocesser i fremstillingen.
Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan tilbagekaldes, hvis særlige forhold taler derfor.

§ 15.
Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der
1) overtræder § 2, § 3, § 7, § 12, stk. 2,
2) tilsidesætter vilkår eller betingelser for en tilladelse eller en certificering eller
3) undlader efter anmodning at give oplysninger m.v. til Statens Våbenkontrol.
Stk. 2. Straffen kan under skærpende omstændigheder stige til fængsel i indtil 1 år.
Stk. 3. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for
overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
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Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller
lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§§ 16-18. (Udelades)1)
§ 19.
Loven træder i kraft den 1. oktober 1990.
Stk. 2. Lov om kontrol med tilvirkning af krigsmateriel m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 626
af 15. september 1986, ophæves.
Stk. 3. Tilladelser til fremstilling af krigsmateriel, som er meddelt, bortfalder ikke ved
lovens ikrafttræden.

§ 20.
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kongelig anordning
sættes i kraft for Færøerne eller Grønland med de afvigelser, som landsdelenes særlige
forhold tilsiger.

[...]

Justitsministeriet, den 22. oktober 2012
Morten Bødskov
/ Anette Arnsted

Officielle noter
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF
om erhvervelse og besiddelse af våben, EU-Tidende 2008, nr. L 179, side 5, og dele af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af
vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for
Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 146, side 1.
1) Lovens §§ 16-18 er udeladt, da disse bestemmelser vedrører ændringer af den
dagældende lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., den
dagældende bistandslov og den dagældende våbenlov.
2) Lovændringen vedrører § 2, stk. 2 og 3, §§ 3-7, § 10, stk. 2, 2. pkt., og § 15, stk. 1,
nr. 1.
3) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, nr. 2, og § 2, 1. pkt.
4) Lovændringen vedrører fodnoten til lovens titel, § 9 a, § 10, stk. 2-4, § 11, stk. 1, 1.
pkt., og § 15, stk. 1, nr. 2.
investmentpolicyhub.unctad.org

7

Denmark 2009

PDF generated: 20 January 2020

5) Lovændringen vedrører § 9 a.
***
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